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Co byste určitě měli vědět… aneb co bylo, je a bude

AKTUALITY…
Svět kolem nás
Minulý týden námořníci z lodi Mrož se ocitli v roli badatelů a v hodině „svět kolem nás“ předváděli
nejrůznější pokusy s vodou, na které se těšili už od rána. Na závěr následovala prezentace a všichni
obdrželi obrovskou pochvalu! ☺

Vzácná návštěva na ZŠ Mandysova a Kleinerových
Na obě budovy ZŠ zavítala v pondělí vzácná osobnost českého společenského a politického života, a to
paní Hana Truncová. I přes pokročilý věk poutavě vyprávěla dětem o svém krásném dětství a poté
o nemilém osudu, který ji potkal. Byla totiž v 50. letech minulého století odsouzena tehdejším režimem
za události, které chtěl utajit, a to napomáhání přes hranice a šíření letáků. Byla odsouzena na 13 let
a prošla několika věznicemi. Děkujeme za návštěvu a přejeme pevné zdraví a mnoho elánu do dalších
let.

Gratulace našim přijatým spolužákům

V tomto čísle gratulujeme všem, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením na střední školy a víceletá
gymnázia. Přejeme jim šťastné vykročení do další etapy vzdělávání a poznání nových kamarádů! ☺

Šikulky venku
Vzhledem k slunečnému počasí se námořníci vypravili ven, aby namalovali stromy, jak kvetou. Jejich
výtvarným motivem se staly sakury a podívejte se, jak malba a originál nemají daleko od sebe! ☺

Sportovní úspěch
Rádi bychom opět vyzvedli jeden ze sportovních úspěchů. Tentokrát jde o žáka 9. třídy, Filipa Truhláře,
který vybojoval na mistrovství ČR v kanoistice bronzové medaile. Blahopřejeme a přejeme další úspěšné
výkony v tomto sportu! ☺

Výlet do Poděbrad

Žáci 5.-9. třídy navštívili ve čtvrtek lázeňské město Poděbrady. Na programu dne byla nejprve plavba lodí
k soutoku Labe a Cidliny a poté muzeum filmových postav, které se také nachází v Praze. K pěkně
strávenému dni určitě přispělo i slunečné počasí a všichni si to moc užili! ☺

Den profesí a zájmových aktivit

Milí rodiče, zapojte se s námi do školního dění. Přijďte do školy a popovídejte dětem o Vašem povolání
nebo zajímavém koníčku. Věříme, že to pro děti bude velkým obohacením, neboť díky Vám budou moci
nahlédnout do světa dospělých. Byť se Vám může zdát Vaše povolání běžné či obyčejné, pro děti bude
zcela jistě zajímavé slyšet, co přesně obnáší, i když nejste pohraničníkem.☺ Přáli bychom si tuto akci
nastartovat hned a pokračovat v dalších týdnech. Pokud byste mohli již nyní, prosíme, abyste se nám
ozvali. Děkujeme za Váš případný zájem! ☺

Parkování v areálu Mandysových – informace pro rodiče
Dovolujeme si Vás informovat o situaci ohledně parkování u budovy Mandysova. S velkou
pravděpodobností bude přidána doplňková cedule k vjezdové značce s povolením vjezdu i pro ZŠ Sion.
Zároveň Vám předáváme prosbu obyvatel sousedních domů, zdali by bylo možné využít parkování v ulici
Kejzlarových, pokud tam budou volná místa. Tuto prosbu jsme slíbili předat a tímto to také činíme.
Děkujeme za spolupráci.

KALENDÁŘ CHYSTANÝCH AKCÍ…
6.-7. 5.
8. 5.
9. 5.
17. 5.
17. 5.
22. 5.
24. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
3.-7. 6.

Ředitelské volno
Státní svátek
Filmový večer pro 9. třídu s přespáním ve škole
Tyfloservis – beseda pro 6.-9. třídu
Návštěva hvězdárny 5. třída
Sběr papíru
Exkurze na letiště Václava Havla – studijní zaměření – 6.-9. třída
Slavnostní obhajoby ročníkových prací 9. třídy
Focení na budově Mandysova
Focení na budově Kleinerových
Škola v přírodě – Sejfy Mladé Buky

MOHLI JSTE PŘEHLÉDNOUT…
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Velikonoční slavnost na Mandysce
Nejhezčí beránci u námořníků
Pěvecká soutěž v Praskačce
Výuka v přírodě
Malování námořníků v 6. třídě
Hodina přírodních věd u Pelikánů
Společné ráno na Mandysce
Hodina matematiky s příšerkami

